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Aslında, büyükamcam (babamın amcası) Yaşar Yalçınpınar’ın futbolculuk geçmişine 

ilişkin fazla bilgi sahibi değiliz. Büyükamcam, garip bir şekilde, 1933-1945 yılları arasında futbol 

oynadığı döneme ilişkin hiç konuşmazdı. Mizacı böyleydi. Televizyonda bir futbol maçı izlerken 

kendini kaybedip futbolcuların davranışları, skor ya da oyunun gidişatı üzerine bir şey 

söylediğini de hatırlamıyorum. Her zaman sessiz sessiz oturur, dikkatlice maçı izlerdi. Ben 

okuduğum lisenin basketbol takımı ile D.S.İ.’nin basketbol takımında oynarken, birkaç kez beni 

yanına çekerek “Antrenmanlar nasıl gidiyor?” diye sorması ve arada bir “İyi antrenman 

yapmalısın. Çünkü basketbol yorucu oyundur, futbol gibi değildir. Futbolda top sende değilken 

dinlenebilirsin ama basketbolda hiçbir zaman dinlenemezsin!” demesinin dışında spor ya da 

futbol hakkında bana bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Bununla birlikte, 50’li yılların sonuna 

doğru futbolun endüstrileşerek değişmesini, büyükamcamın futbol geçmişini kayıt altına alacak 

(buna merak duyacak) bir evlâdının olmaması ile ailemin benden önceki kuşağının futbola ve 

tarihine yeterince ilgi duymamasını da büyükamcamın -özellikle futbol konusunda- takındığı içe 

dönük mizacın nedenleri olarak görebiliriz. Sonuçta, babamın büyükamcam hakkında 

aktardıkları dışında tutarlı bir bilgiye sahip değiliz.  

Büyükamcam 1914’te Kadıköy’ün Kuşdili semtinde doğuyor. Santrfor Yaşar Yalçınpınar, 

30'lu yılların ortasında genç bir delikanlıyken Kuşdili semtindeki arkadaşlarıyla futbol 

oynamaya başlamış. Kuşdili'nde, sokakta, bir duvarın önünde sürekli olarak duvara topu 

göndererek sağ ayak sol ayak paslaşma çalışması yaparmış. Arkadaşlarının arasında çok azimli, 

hırslı, içine kapanık, ters ve inatçı biri olarak tanınırmış gençliğinde... 1936 öncesinde semt 

takımları arasında oynanan birçok özel maça katılmış. Büyükamcamın Moda, Üsküdar ve 

Kuşdili’nin yanı sıra Büyükada, Heybeliada, Kınalıada semti takımları için forma giydiğini ve 

birçok kez İstanbul Karması’nda yer aldığını da ancak eski fotoğraflardan öğrenebiliyoruz.  

 

 

 

 



 

 

 

 
1937′de İzmir Fuarı münasebetiyle oluşturulan İstanbul Karması. 

(Soldan beşinci; Yaşar Yalçınpınar) 

 

 

Santrfor Yaşar, 1934-35’te büyükteyzem Meral ile tanışıyor ve evlenmeye karar veriyorlar. 

Büyükamcamın evlilikten önce askerlik ödevini tamamlaması gerekiyor. Askerliği Ankara’ya 

çıkıyor ve İmalat-ı Harbiye fabrikasında kasatura kalıp ustası olarak çalışıyor. Orada 

büyükamcamın futbola olan ilgisini, kabiliyetini farkediyorlar ve Ankaragücü takımına alıyorlar. 

Santrfor Yaşar, Ankaragücü’nde çok başarılı maçlar çıkarıyor; 1935-36 sezonunda Ankaragücü 

formasıyla Ankara Ligi şampiyonluğu yaşıyor. 3 Mayıs 1936’da Ankaragücü’nün Galatasaray’ı   

3-2 mağlup ettiği maçta Ankaragücü’nün gollerinden birini büyükamcam atıyor.  

 

 
Galatasaray’ı 3-2 mağlup eden Ankaragücü kadrosu (1936) 

(Oturanlarda soldan ikinci; Yaşar Yalçınpınar) 

 



 
Ankaragücü formasıyla santrfor Yaşar Yalçınpınar. 

 

“Fenerbahçe Tarihi” adlı kapsamlı ve sıkı kitabın yazarı Dr. Rüştü Dağlaroğlu, 

büyükamcamın Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Üsküdar’daki “Anadolu” kulübünden 1938 yılında 

transfer olduğunu not düşmüş. Ancak bizim bu konuda -ailece- bildiğimiz ise büyükamcamın  

Ankaragücü’nde oynarken, dönemin Fenerbahçe Başkanı Sn. Ali Muhittin Hacı Bekir tarafından 

kulübe transfer edildiğidir. Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Sn. Faruk Ilgaz Bey ise 

büyükamcamın Kuşdili’nde tanınan ve kabiliyetli bir futbolcu olduğunu, Ankaragücü’nden önce 

de Fenerbahçe tarafından bilindiğini ve takip edildiğini ifade ediyor. 
 

 
 

 

 
Fenerbahçe formasıyla santrfor Yaşar Yalçınpınar. 

(Fenerbahçe Stadı, 1939) 

 



Fenerbahçe Spor Kulübü müze müdürü Sn. Alp Bacıoğlu’yla birlikte kulübün kayıtlarına 

baktığımızda, büyükamcamın 1938-1941 yılları arasında toplamda 75 resmi ve özel maçta 

Fenerbahçe forması giydiği,  toplamda da 60 golün sahibi olduğunu öğreniyoruz.  29 Ocak 1939 

tarihinde Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul Ligi maçında Fenerbahçe Stadı’nda Galatasaray’ı  

3-2  mağlup ederken gollerin ikisini Yaşar Yalçınpınar  ve birini de Esat Kaner atıyor. 30 Ekim 

1939′da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Cumhuriyet Bayramı Kupası maçında, 

Fenerbahçe 1-0 gerideyken santrfor Yaşar Yalçınpınar üst üste iki gol atıyor ve skoru 2-1′e 

getiriyor. Bunun üzerine maçın 65. dakikasında olaylar ve arbede çıkıyor. Maç tatil ediliyor, 

Fenerbahçe kupayı hükmen kazanıyor!* 30 Ekim 1940’ta, Fenerbahçe Futbol takımı, 

Fenerbahçe Stadı’nda oynanan Vatan Kupası maçında Galatasaray ile  3-3  berabere kalırken 

Fenerbahçe’nin gollerini Esat Kaner, Melih Kotanca ve Yaşar Yalçınpınar atıyor. 1940 yılında 

Fenerbahçe formasıyla milli küme şampiyonluğu yaşıyor. Büyükamcam, en ünlü golünü 

Romanya’yla oynadığımız özel bir milli maçta atıyor: Milli takımımız 1-0 gerideyken 30-35 

metreden çok sert bir şut, gol oluyor. Kaleci yerinden kıpırdayamıyor bile. 

Sn. Faruk Ilgaz Bey, 11 Şubat 2011 tarihli Fenerbahçe Gazetesi’nde dönemin 

futbolcularına ve futbol ruhuna ilişkin olarak şu satırları kaleme almış: 
 

 

“(...)Eski günlerde Fenerbahçe Stadı ilkel olduğu zamanda Kadıköy’deki futbola meraklı 

gençler mahalleler asındaki çeşitli arsalarda maçlar yapıyorlardı. O tarihlerde Kadıköy’ün 

muhtelif semtlerinden: Moda, Kuşdili, Bakla tarlası, Kızıltoprak, Erenköy, Bostancı, 

Hasanpaşa, İbrahimağa mahallelerindeki çayır ve arsalarda yetişen gençler çoğunlukla 

Fenerbahçe kulübüne giriyorlardı.  

Bu anlamda zaman içinde, Moda’dan; Esat Kaner, Kuşdili’nden; Yaşar Yalçınpınar, Bakla 

tarlası’ndan; Fikret ile Semih Arıcan ve Bülent Büyükyüksel, Erenköy’den; Fikret Kırcan, Erol 

Keskin ile Naim Şukal ve Hasanpaşa’dan; Halit Deringör, Müjdat Yetkiner, Sabri Kiraz ve 

Zeynel Üner temayüz ederek Fenerbahçe’ye gelmişler ve onun şampiyonluklarında emek 

vermişlerdi. (...)”  

 

 
Fenerbahçe formasıylaYaşar Yalçınpınar futbolcu kartı… (1940) 

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi Arşivi’nden… 



  

Santrfor Yaşar Yalçınpınar’ın 1938'de ve sonrasındaki senelerde Fenerbahçe takımındaki 

en yakın arkadaşları şöyle: Esat Kaner, Taka Naci, Fikret Kırcan, (Çingene) Lebib Elmas, Zeynel 

Üner ve Müjdat Yetkiner... Esat Kaner'le, Zeynel Üner'le ve Lebib Elmas'la dostluğu çok daha 

derin, çok daha sıkı dostlar... Büyükamcam, Zeynel Üner'e "Zogo" diye hitap edermiş, 

arkadaşları arasında Zeynel Üner'in lakabı "Zogo"ymuş. Zogo Zeynel ava çıkmayı çok severmiş, 

birkaç kez amcamla birlikte ava çıkmışlar. Böylesi dostlukları ve yaşantıları incelediğimizde, 

günümüzdeki endüstrileşmiş futbol ile o dönemdeki semt futbolu ruhunun çok önemli bir 

karşıtlık oluşturduğunun farkına varmaktayız. 

 

 
Fenerbahçe’de 50 maçın üzerinde forma giyen futbolcular listesinden bir görüntü. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi Arşivi’nden… 

 

1970’li yıllarda eşi Meral’in parkinson hastalığına yakalanmasının ardından 

büyükamcamın suskunluğunun arttığı ve yaşama sevincinin azaldığı da ailemiz arasında 

bilinmektedir. Büyükamcam santrfor Yaşar Yalçınpınar, hayatının son yıllarını Marmara 

Adası’ndaki yazlığımızda büyükteyzem Meral’le birlikte geçirdi. Büyükteyzem Meral  8 Aralık 

1987’de,  santrfor Yaşar ise 18 Ağustos 1998’de vefat etti. (Büyükamacam vefat ettiğinde Sn. 

Faruk Ilgaz Bey, Erenköy’deki evimize taziye ziyaretine gelmişti. 2009 yılında -Lefter heykelinin 

açılışında- Sn. Faruk Ilgaz Bey’le karşılaştık ve babamla birlikte elini öptük. Sn. Faruk Ilgaz Bey, 

bize, amcamı ve futbolculuğunu çok sevdiğini ifade etti.)  

 

 
 

 
Yaşar Yalçınpınar’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Üye Kimliği 

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi Arşivi’nden… 



 

Sonuçta, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1/1/1933 giriş tarihli ve 582 numaralı üyesi olan 

büyükamacam santrfor Yaşar Yalçınpınar hakkında bildiklerimiz -şimdilik- bu yazıda aktarmaya 

çalıştıklarımızdan ibarettir. Eminim ki Sn. Faruk Ilgaz  ve Sn. Zeynel Üner, büyükamcamın 

futbol yaşantısı hakkında birçok şey biliyorlardır; çeşitli ayrıntılara, anılara, hikâyelere 

vâkıflardır. 

Bu yazıyı Sn. Zeynel Üner Bey’in Sn. Faruk Ilgaz Bey’e aktardığı ilginç bir anıyla bitirmek 

yerinde olacaktır: 

 

“Futbolcu arkadaşım Yaşar Yalçınpınar ve kız arkadaşlarımızla Belvü Gazinosu’nda 

oturuyorduk. Bir de baktık ki, o tarihte kulübümüz yönetim kurulunda vazife görmekte olan, 

sonradan Fenerbahçe Kulübü başkanı olacak  Hacı Bekir Bey orada idi. Biz utanç ve şaşkınlık 

içinde iken, nur içinde yatsın, Hacı Bekir Bey bize bir garson ile zarf içinde 40 lira 

göndermişti.. Hesabı ödememiz için!..” 

 

 

 

 

Zafer Yalçınpınar (Zy)  

23 Mayıs 2011 
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